Cégelemzés
Az elemzéseket kizárólag az OPTEN Kft. előfizetői érhetik el, harmadik fél számára tovább nem adhatók!

Összefoglalás
Cég neve:

Anonim Korlátolt Felelősségű Társaság 7010

Főtevékenysége:

Üzletvezetés

Adószáma:

00000000-0-00

Cégjegyzékszáma:

01 02 030405

Székhelye:

1155 Budapest, Anonim utca 1.

Cégjegyzésre jogosult személy / kapcsolattartó*: Igazgató János ügyvezető
telefon: (0) -

Elérhetőségek:

e-mail: igazgato.janos@gmail.com

Adatbázis utolsó frissítése:

2016-12-13 10:26:24

A cégelemzés lekérésének ideje:

2016-12-13 09:48:21

Kereskedelmi hitelkeret

850 000 HUF

Kockázati besorolás / index

/
átlag alatti kockázat

Nettó árbevétel és adózás előtti eredmény alakulása

Saját tőke és jegyzett tőke alakulása

Alapinformációk
Cégállapot
A lekérdezett cég jelenleg nem áll felszámolási/végelszámolási/csőd/törlési eljárás alatt.

Főtevékenység adatok
A cég fő tevékenységi köre az elmúlt 3 évben 1 alkalommal változott.

Kockázati besorolás
Az évente változó pénzügyi és a hetente változó cégjegyzéki adatok felhasználásával professzionális módszerekkel kiszámítjuk
az adott cég egy éven belül fizetésképtelenségi eljárás alá kerülésének valószínűségét. A vállalkozás méretét is figyelembe véve
a következő kategóriákat állítottuk fel:

minimális kockázat

átlag alatti kockázat

átlagot meghaladó kockázat

kiemelten magas kockázat

A lekérdezett céget a(z)

átlag alatti kockázat
kategóriába soroljuk.

Kockázati index
A Kockázati Index egy fizetésképtelenségi valószínűséggel arányos mutatószám, amely egy 1-100-ig terjedő skálán jellemzi,
hogy a cég mekkora valószínűséggel fog fizetésképtelenségi eljárás alá kerülni. A mutató több száz paraméter alapján nagy
megbízhatósággal képes előre jelezni egy cég fizetésképtelenségét. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál megbízhatóbb a
jellemzett vállalat, és annál kisebb a fizetésképtelenségi eljárás alá kerülés valószínűsége.

Kapcsolt vállalkozás információ
Az ábra első szintje azt mutatja, hogy a cégben az elmúlt két évben összesen hány tulajdonos és hány cégjegyzésre jogosult
személy volt. A második szinten látható, hogy ezek a személyek összesen hány másik cégben töltöttek be tulajdonosi vagy
cégjegyzésre jogosulti pozíciót, a harmadik szint pedig megmutatja, hogy e cégek közül hány darab ellen indult eljárás az elmúlt
öt évben, és hány darab működik rendben.
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További információért kérjük, tekintse meg az OPTEN – Kapcsolati Hálót is!

Kereskedelmi hitelkeret
Az itt javasolt összeg a vizsgált cég még biztosíték nélkül megengedhető kötelezettségvállalását számszerűsíti a vállalat
pénzügyi mutatói és ágazati finanszírozási sajátosságok figyelembevételével.

Kereskedelmi hitelkeret felső határa: 850 000 Ft

Pozitív és negatív információk

A lekérdezett céggel szemben nincs bejegyzett információ a Cégellenőrző rendszerünkben.

Bankkapcsolatok
1. 00000000-00000000-00000000
OTP Észak-keleti r., Balassagyarmat (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 44.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.06.15.
Bejegyzés kelte: 2015.06.22.
Hatályosság kezdete: 2015.06.22.
2. 10000000-00000000-00000000
OTP Nógrád megyei Belföldiek Devizái (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.06.15.
Bejegyzés kelte: 2015.06.22.
Hatályosság kezdete: 2015.06.22.

Nettó árbevétel és adózás előtti eredmény alakulása
A feltüntetett értékek ezer forintban értendők.

Saját tőke és jegyzett tőke alakulása
A feltüntetett értékek ezer forintban értendők.

Foglalkoztatottak számának alakulása az utolsó öt évben

Piaci részesedés kalkulátor
A vizsgált cég piaci részesedésének arányát mutatja főtevékenysége alapján ágazati, alágazati és szakágazati bontásban
országos, illetve megyei viszonylat szerint.

Piaci részesedés országosan (%)
Ágazat

Piaci részesedés a székhely szerinti megyében*** (%)
Ágazat
***: A cég székhelye az alábbi években változott:

Cégkörnyezet-vizsgálat
Az alábbi grafikon azt mutatja meg több évre visszamenőleg, hogy a vizsgált cég főtevékenységének ágazatában, illetve a
székhelye szerinti megyében/fővárosban a cégek hány százaléka került fizetésképtelenségi eljárás alá, azaz mennyire
„csődveszélyes” ágazatban, illetve régióban gazdálkodik.

Pénzügyi mutatók
A vizsgált cég értékeit szaggatott vonal jelzi. Az alsó sötétkék vonal azt az értéket jelöli, melynél a szakágazatban tevékenykedő
cégek 25%-a, a középső kék vonal, melynél a cégek 50%-a, a felső világoskék vonal, melynél a cégek 75%-a ér el alacsonyabb
értéket. Az ábra alatti doboz a mutató előző évi értékéhez képesti változását értékeli.

Likviditási mutatók

Megmutatják, hogy a vállalat milyen mértékben képes visszafizetni esedékes rövid lejáratú tartozásait. Minél nagyobbak, annál
kevésbé kockázatos a cég hitelezőinek helyzete, de a túl magas értékek sem feltétlenül jelentenek jót (magas készletállomány,
előnytelen hitelezési gyakorlat, kihasználatlan készpénz).

Likviditási ráta

Likviditási gyorsráta

Nettó forgótőke aránya

Forgóeszközök / Rövid lejáratú
kötelezettségek

(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid
lejáratú kötelezettségek

(Forgóeszközök - Rövid lejáratú
kötelezettségek) / Eszközök

Jövedelmezőségi mutatók
Azt mérik, hogy a vállalat milyen megtérülést tud elérni az egyes Mérleg és Eredménykimutatás kategóriákhoz viszonyítva.
Értékük minél nagyobb, annál jobb a vállalat jövedelemtermelő képessége.

Árbevétel-arányos eredmény

Vagyonarányos eredmény

Eszközjövedelmezőség

Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel

Adózás előtti eredmény / Saját tőke

Adózás előtti eredmény / Eszközök

Forgási idők
Azt mutatják meg, hogy a vállalat hány nap alatt forgatja meg bizonyos állományait. Értékük minél kisebb, annál jobb, mivel
annál gyorsabban egyenlíti ki számláit, szedi be követeléseit, adja el és termeli újra készleteit.

Rövid lejáratú kötelezettségek forgási
ideje

Követelések forgási ideje

Készletek forgási ideje

365 * Követelések / Nettó árbevétel

365 * Készletek / Nettó árbevétel

365 * Rövid lejáratú kötelezettségek /
Nettó árbevétel

Tőkeszerkezeti mutatók
Kifejezik a vállalkozás vezetési stratégiáját a gazdálkodás finanszírozási módját illetően. Ezek a mutatók akkor jók, ha minél
kisebb az értékük, tehát minél nagyobbak, annál nagyobb a hitelező fél vagy partner kockázata is.

Eladósodottság

Tőkefeszültség

Tőkeáttétel

Kötelezettségek / Eszközök

Kötelezettségek / Saját tőke

Eszközök / Saját tőke

Amennyiben részletesebben is meg szeretné ismerni a cég pénzügyi adatait, beszámolóit, kérjük, tekintse meg a Mérlegtárat.

Sajtóhírek
Nincs regisztrált sajtóhír.

Technikai információ
* A hatályos cégjegyzésre jogosultak közül a kapcsolat típusa és hatályossága alapján a legkorábban hatályba került
cégjegyzésre jogosult, vagy kézbesítési megbízott, vagy egyéb kapcsolattartó.
Az analitikus pénzügyi cégadatok (vizsgált cég adatai) forrása: 2015. évi pénzügyi beszámoló
Az aggregált pénzügyi cégadatok (országos, regionális és ágazati összesítések) forrása: 2015. évi pénzügyi beszámolók.
Az OPTEN Kft. cégelemző modulja saját, folyamatosan frissülő cégadatbázisát és a társas vállalkozások hivatalosan

hozzáférhető legutolsó mérlegadatait forrásként használva tudományos összefüggések és algoritmusok alapján átfogó
közgazdasági elemzést nyújt a lekérdezett cégről. Ezen értékelés, melyet a program automatikusan hoz létre mentes minden
szubjektív emberi tényezőtől, így garantálja a cégek azonos elvek alapján történő megítélését. Az automatizmus azonban
nem teszi lehetővé fontos módosító körülmények hatásának figyelembevételét. Ilyen esetekben a rendszer a rendkívüli
tényezőre felhívja a figyelmet. Az OPTEN Kft., mint tartalomszolgáltató minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb
körültekintéssel jár el, ám a hivatalos források hibáiért semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltatás használata minden
esetben kizárólag az online felhasználó kockázatára történik.

OPTEN Kft.©

